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نمایش پشتصحنه فیلم «گاو»
در جشنواره جهانی فیلم فجر

...
اخبار

 2اثر سینمایی و یک سریال در نوروز 98به موضوع آقازادهها پرداختند

ژنهای خوب درفیلمهایبد!

مائده کاشیان  -پدیده آقازادگی و اصطالح «ژن خوب»
که در  2-3سال اخیر ،مورد توجه مردم و رسانهها بوده،
نوروز  98به سینما و تلویزیون راه یافت و در دو فیلم و

انتشارکتابخاطراتعلینصیریان
در دیدار سرپرست فرهنگستان هنر با استاد
علینصیریان،پیشنهادانتشارکتابخاطرات
ویتوسطفرهنگستانهنر،مطرحشد.
به گــزارش مهر ،علی نصیریان در این دیدار
بر تاریخ معاصر تئاتر ایران و اهمیت نمایش
نامهنویسیولزومجدیگرفتنآنتاکیدوبرای
انتقالتجاربخوددرحوزههنرهاینمایشی
ایران و بازخوانی آن برای جوانان عالقهمند
اظهارتمایلکرد.سرپرستفرهنگستانهنر
نیز با توجه به اظهارات نصیریان ،پیشنهاد
برگزاریکارگاههایعملینمایشهایایرانی
در فرهنگستان هنر را مطرح کرد .همچنین
پیشنهاد شــد ،کتاب خاطرات استاد علی
نصیریان که به کوشش محمدعلی منصوری
تدوین شــده و شامل زندگینامه و سلوک
هنریاینهنرمنداست،برایانتشاردراختیار
فرهنگستانهنرقرارگیرد.

جیک جیلنهال بازیگر یک سریال
اقتباسی شد
جیک جیلنهال بــرای نخستین بــار در یک
سریالنقشاصلیرابازیخواهدکرد.
بهگزارشمهر،جیکجیلنهالبازیگرسریالی
شد که با اقتباس از رمان «دریاچه موفقیت»
بــرای  HBOساخته میشود .داستان این
مجموعه درباره مردی به نام «بری کوئن» با
بازیجیلنهالاستکهمدیرمالیوشخصیتی
خودشیفتهوگریزانازخانوادهاست.اوراهی
سفری میشود تا بتواند نامزد سابقش را پیدا
کند و این در حالی است که همسر او سعی
داردپسراوتیستیشانرابزرگکند.

ایلنا  -الدن طاهری مدیر فیلمخانه ملی ایران از پیدا شدن تصاویری مربوط به پشت صحنه و تستهای بازیگری فیلم سینمایی «گاو» ساخته داریوش
مهرجویی و نمایش این تصاویر در سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ،همزمان با پنجاهمین سال اکران این فیلم خبر داد .برخی از این تصاویر،
مربوط به تست بازیگری بزرگانی چون عزتا ...انتظامی ،جمشید مشایخی ،علی نصیریان و محمود دولتآبادی است.

یک سریال دستمایه روایت قصه قرار گرفت .منوچهر
هــادی در فیلم «رحمان  ،»1400سعید سهیلی در
فیلم «ژن خوک» و علیرضا نجفزاده در سریال «زوج یا

فرد» هرکدام از زاویه خاصی به این موضوع پرداختند.
در ادامــه دربــاره نگاه این آثــار به موضوع آقازادگی و
شخصیت آقازادههایشان میخوانید.

ژن خوک

رحمان1400

زوج یا فرد

آقازاده کیست؟ «روزبه» با بازی بهرنگ علوی
پدرش کیست؟ پدر «روزبه» فردی به نام «حاج فاضل املشی»
است که صاحب مقام و منصب است .او در زندگی شخصیاش
خطاهایی کرده که با ظاهر موجهاش تناسب ندارد .در فیلم «ژن
خوک» توضیح زیادی درباره پدر داده نمیشود و این شخصیت
حتی در فیلم حضور فیزیکی نــدارد .تنها چیزی که مخاطب از
این شخصیت میبیند ،یک عکس است.
شخصیت آقازاده چطور است؟ «روزبه» جوان خوشگذرانیاست
که برای تصاحب ثروت پدرش دست به هر کاری میزند و شبیه
ژن های خوب مغرور است که با ثــروت پدرشان به نان و نوایی
رسیدهاند .او به سبک شاخهای مجازی ،با نمایش ثروتش ،فقیران
را تحقیر و در فیلمهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر میکند
فردی را به برمال کردن رازهای زندگیاش تهدید میکند.
نگاه و نقد فیلم به آقــــازاد هاش چیست؟ فیلم «ژن خوک»
نسبت به «رحمان  »1400و سریال «زوج یا فرد» نگاه سیاهتری به
شخصیت آقازادهاش دارد و تصویر تنفرآمیزی از او نشان میدهد.
سعید سهیلی در «ژن خوک» عمدا با شبیهسازی «روزبه» با یکی از
آقازادههای پرحاشیه جهان واقعیت ،به او
کنایه زده ،بنابراین تصویر آقــازاده «ژن
خــوک» بــرای مخاطب ملموس است.
امــا روی هم رفته ریتم کند ،اتفاقات
کلیشهای و حتی بیمنطق ،به فیلم
ض ــرب ــه زده و گــاهــی
مخاطب را بــه یاد
فیلمفارسیهای
قبل از انقالب
یاندازد.
م 

آقازاده کیست؟ «اشکان جالوسی» با بازی محمدرضا گلزار
پدرش کیست؟ پدر «اشکان»« ،حاج آقا جالوسی» است که مهران
مدیری نقش او را بازی میکند .او مانند «حاجی املشی» ظاهر
غلطاندازی دارد ،تسبیح از دستش نمیافتد و نمونه یک آدم ریاکار
است .او با خوردن حق دوست و شریکش به ثروت رسیده و حاال در
کارتجارتاست«.حاجآقاجالوسی»دردستگاهدولتسمتیندارد.
یلیاقت
شخصیتآقازادهچطوراست؟«اشکانجالوسی»آقازاد هب 
و بیعرضهای است که پدرش برای زندگی او تصمیم میگیرد و
هدایتش میکند« .اشکان» غرق در ثروت پدر است و با استفاده از
ثروت پدر ،ورزش الکچری سوارکاری را انجام میدهد ،به مناسبت
تولددخترموردعالقهاش،بهاوالمبورگینیهدیهمیکندومهمانی
پرزرقوبرق ترتیب میدهد.
نگاه و نقد فیلم به آقازادهاش چیست؟ «رحمان  »1400نسبت
به «ژن خوک» و «زوج یا فرد» نگاه خنثیتری به آقازاده قصه دارد.
او مانند «روزبه» و «ناصر» تاثیرگذار نیست« .اشکان» تنها به خرج
کردن ثروت پدرش مشغول است و فیلم صرفا تصویری از او و زندگی
مرفهاش به نمایش میگذارد که شاید در پایان تنها حسرت مخاطب
را به دنبال داشته باشد« .رحمان  »1400که کیفیت قابل قبولی
هــدف فتح گیشه ساخته شــده،
نــدارد و تنها با
با میزان زیــاد شوخیهای
دوپهلوی جنسی ،در صدر
جدول فروش قرار گرفته
است.

آقازاده کیست؟ «ناصر» با بازی اشکان اشتیاق
پدرش کیست؟ «دکتر کمال شهری» با بازی هدایت هاشمی به
عنوان معاون وزیر شناخته میشود اما به نام وزارتخانه اشارهای
نمیشود .پدر آقازادهای که در «زوج یا فرد» میبینیم با پدری که
دو فیلم دیگر نشان میدهند ،شخصیت متضادی دارد« .کمال
شهری» نمونه یک مسئول درستکار است ،او هرگز از موقعیتش
سوءاستفاده نمیکند و حالل و حرام برایش اهمیت دارد.
شخصیت آقــازاده چطور است؟ تصویر «ناصر» هم با آقــازاده
نمونههای سینمایی متفاوت است .او اهل خانواده است و همسر
و فرزند دارد« .ناصر» با ظاهر موجهی که برای خود دستوپا کرده،
پدرش را گول میزند و مخفیانه ثروتی جمع میکند .او به پشتوانه
اسم پدر ،امضایش را دو و نیم میلیارد میفروشد ،اهل رشوهخواری
است و در کار برای سود بیشتر تقلب میکند.
نگاه و نقد فیلم به آقازادهاش چیست؟ «زوج یا فرد» در ابتدا خوب
شروع میکند و به خوبی نشان میدهد فردی در موقعیت ناصر تا
چه اندازه فرصت دارد از آقازادگیاش بهره ببرد ،اما در پایان با تلنگر
پدرشتصمیمبهجبرانمیگیردونسبتبه«اشکان»و«روزبه»تصویر
مثبتتری از او ارائه میشود .اصالح و پشیمانی او در پایان ،کمی
تیغ نقد سریال کم کرده است .هرچند
از جسارت و تیزی
کــه ایــن ســریــال شخصیت هایی
کامال تکراری با بــازی هدایت
هاشمی ،مرجانه گلچین،
مهرانغفوریانویوسف
تیموریداشت،امابه
لحاظ حالوهوای
سیاسی و سوژه به
روزی که انتخاب
کـــــــــرده بـــــود،
مــوفــق شــد توجه
مخاطبانراجلبکند.
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چهره ها و خبر ها
مریال زارعی مشغول بازی در سریال «مانکن»
ساخته حسین سهیلیزاده است .او در این
سریال با محمدرضا فروتن،
نازنین بیاتی ،لیندا کیانی،
فــرزاد فرزین و امیرحسین
آرمــــان هــمــبــازی شــده
است.
هومن برقنورد این روزها در حال ایفای نقش
در ســریــال طنز «آچــمــز» ساخته مــهــرداد
خوشبخت است .او اکنون فیلم
کــمــدی «زنـــدانـــیهـــا» را به
کارگردانی مسعود دهنمکی
رویپردهسینماهادارد.
پوریا پورسرخ به تازگی برای بازی در نمایش
«آلفرد» به کارگردانی هــادی عامل روی
صحنه رفته است .این بازیگر با
نمایش «آلفرد» برای نخستین
بــار روی صحنه تئاتر ظاهر
شده است.
مــریــم ســعــادت بــعــد از مــدتــی دوری از
تلویزیون ،از امشب سریال «شرایط خاص»
را روی آنتن شبکه  3خواهد داشــت .این
مجموعه به کارگردانی وحید
امیرخانی ،حــال و هــوای
کمدی دارد.
علی اوجی برای بازی در فیلم «سینما شهر
قصه» جلوی دوربین رفته است .این فیلم
مضمونی کمدی و عاشقانه دارد و هدیه
تهرانی ،حامد کمیلی ،رویا
میرعلمی و آناهیتا درگاهی
نــیــز در آن حــضــور
دارند.

